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     گرאمرنڌي س    GRAMMAR  )يا كرڻِو( 

                                  
  

 جي אصولن ۽ قاعدن  ، ڳالھائڻ ۽ لکڻ درست نموني ۾ سمجھڻپنھنجي ديس جي ٻولي        
  .کي گرאمر چئجي ٿو

 صرف علم گرאمر אنگريزي ٻولي جو لفظ آھي، אنکي سنڌي ۾ ويا كرڻ ۽ عربي ۾ -: نوٽ
 A Letter          אکر          .   نحو سڎجي ٿوَو 

    . جي ٻاونجاھ نشانين مان ھر ھك نشاني کي אکر چئجي ٿوאلف بي        
  .     م ، ن ، ص ، و، ر وغيرہ -مثال

  . אکر حرف صحيح آھن 49 حرف علت آھن ۽ باقي 3  אھي  ي۽אلف ، و ،   .  حرف علت ) 2(حرف صحيح ) 1. ( אکرن جا ٻه قسم آھن - :نوٽ     
ُ אھي حرف جيكي حرف صحيح پٺيان אچي آوאز پيدא كن אنھن کي حرف علت -:ّحرف علت

    .چئبو آھي
 A Word          لفظ

  . ٻن يا وڌيك אکرن جي گـڎجڻ سان جڑي ٿولفظ
  .ٺھيو ۽ אن مان پورو مطلب نكري ٿو “ אسكول” אکرن مالئڻ سان لفظ  א س כ و ل

  .رہ  درگاھ ، ذوאلفقار، فردوس ، مجاھد ، كرسي وغي-:مثال
َ پن -:مثال َ ٻكر-َ َ   )بابو ( بو = و + ب . با= א +  ب -:مثال•   ڇوكر- چاچو-َ

  A Sentence      جملو
  . پوي ته אن کي جملو چئجي  )خبر( لفظن جو ميڑ جنھن مان كنھن ڳالھ بابت پوري پروڙ
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  .אحمد ماني کائي ٿو. 1 -:مثال
  ٰد تعالي  ھن  كشادي  زمين  جي وسيع  مٿاڇري  تي ھن نيري آسمان جي  خدאون) 1 (- :مثال   . ُگالب ٻكري كھي ٿو. 2        

ھيٺان پنھنجي كامل قدرت سان جيكي عجائب خـلقيا آھن، تن مان سندس بي אنت حكمت ، 
  )ھي فقرو آھي (  .صفت ، نزאكت ، جمال ۽ كمال بلكل ظـاھر آھن 

  Etymology)  لفظن جي ٹوڙ يا ڇيد وאرو علم-אشتقاق ( ِعلم صرف  .ِ علم نحو.2ِ علم صرف .1گرאمر جا مکيه ڀاڱا آھن ، : אشارو
   . چئبو آھي علم صرف، تن کي אکرن ۽ لفظن جي بناوت بابت، جي אصول ۽ قاعدא آھن 

ِلفظن جي قسمن ۽ אنھن جي صورت ۾ جيكا ڦيرگير ٿئي ٿي تنھن بابت ھن علم مان       
  Syntax                    ِعلم نحو  .خبر پوي ٿي 

 אھي אصول يا قاعدא جن مان خبر پوي ته جمال كيئن ٺاھجن .ٰنحو معني دستور يا ريت 
    .۽ جملي ۾ جدא جدא لفظن جو ھك ٻئي سان كھڑو الڳاپو آھي، אنھن کي نحو چئجي 
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  )ڳـالھائڻ جا אٺ لفظ ( 
                                     NOUN                                               אسم - 1
                                                    PRONOUN                                  صفت - 2
                                                      ADJECTIVE                                 ضمير - 3
                                                            VERB                                           فعل - 4
                                                            ADVERB                                      ظرف - 5
                                                            PREPOSITION                          حرف جر - 6
                                                    CONJUNCTION                      حرف جملو - 7
                                                            INTERJECTION                         حرف ندא - 8

  سمِא    
  אسم אھو لفظ آھي جو نالو ھجي كنھن ماڻھو ،       • نالوٰ אسم جي معني آھي 

                        ُאحمد ، مظھر، فدא ، אقبال ، محمود ، رمان ، حسنا ، رشيدہ  ) ماڻھن جا ناال  ( 1 -مثال          .           ساھوאري ، شي ، جا ، كم، حالت ۽ خاصيت جو
  .           حميدہ وغيرہ 

   گھوڙو، ھاٿي ، طوطو، مور، بدכ ، ھرڻ ، شينھن ، مڇر، )ساھوאرن جا ناال  ( 2         
  .           كتو وغيره 

  كتاب ، قلم ، ميز ، كرسي ، אنب ، کٹ ، ڀت ، وڻ ، ڦاروאن ،) شين جا ناال  ( 3         
  .           پاڻي وغيرہ 

  مسجد ، אسكول ، ھاسٹل ، אوطاق ، بنگلو، مندر، گھر، دكان ، ) جاين جا ناال  ( 4         
  .           بازאر وغيرہ

  گھمڻي  - كرڻي ، گھمڻ -  ٿيڻي ، كرڻ - لکڻي ، ٿيڻ -لکڻ ) كمن جا ناال  ( 5         
  .           وغيرہ 

  ھوكاري ، تونگري ، مفلسي ، مسكيني ،אميري ، غريبي ، شا) حالتن جا ناال  ( 6         
  .           كنگالپ وغيرہ 

  ھوشياري ، چستي ، سستي ، چاالكي ، ٿـڌאئي ، אيماندאري ) خاصيتن جا ناال  ( 7          
    .   كڌאئي ، شرאفت وغيرہ          
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  صفت
   . كنھن אسم جيتعريف يا سارאھ بيان كرڻ •ٰ جي معني آھيصفت 

  .صفت אھو لفظ آھي אسم جو گڻ ، אوگڻ ، قسم، אندאز، مقدאر، يا قد بيان كري               
  .سٺو، אيماندאر، ھوشيار، شريف ، محنتي ، تکو وغيرہ  ) گڻ ( 1 - مثال              

  .خرאب ، موڳو، بي אيمان ، سست ، جـڎو، تکو وغيرہ  ) אوگڻ ( 2                        
   ، אيرאني ، پاكستانيطوطاپوري ، شكارپوري ، ھندوستاني) قسم ( 3                        

  .                               وغيرہ
  .ھك ، پنج ، ٻيو ، ڏھون ، پنجاھون وغيرہ  ) אندאز ( 4                        
  .رہ ڊگھو، بندرو، وڏو، אوچو، وچولو وغي• قد ) قد يا مقدאر ( 5                        

    .    ھلكو، ڳورو، گھاٹو، ڇڈو وغيرہ•                                              مقدאر
  ضمير

  .אندر وאرو يا لكل يا دل  •ٰ ضمير جي معني آھي
  .    ضمير אھو لفظ آھي جو אسم جي بدرאن كم אچي           

  ان ، توھين ، ھو ، ھي ، ھي ، ، مان ، مون ، אسان ، אسين ، تون ، توھآ -مثال            
              אھو، ھن ، ھنن ، אنھن ، جو ، جيكي ، جن ، سو ، كو ، كير، كنھن ، تنھن ، 

  فعل  .            سي وغيرہ 
   •كمٰ جي معني آھي فعل

  ٰجيكو جملي ۾ ھئڻ ، كرڻ ، سھڻ ، ٿيڻ ، پوڻ جي معني            فعل אھو لفظ آھي 
   .           ڏيکاري

  .آھي ، آھن ، ھو ، ھئا ، ھوندو ، ھوندא ، ھجي ، ھجي ھا وغيرہ  ) ھئڻ ( -مثال           
  .كندو ، كريٿي ، كيو، كريٿو، كندא ، كنديون ، كن ھا وغيرہ  ) كرڻ           ( 
  .ُماريو ويو، كٺو ويو ، چيريو ويو، ڦاڙيو ويو وغيرہ  ) سھڻ           ( 
  .، ٿا ، ٿيون ، ٿيندא ، ٿيندو، ٿينديون ، ٿيندي وغيرہ ٿي  ) ٿيڻ           ( 
  .پيو ، پوي ٿو، پوندو، پوندא وغيرہ ) پوڻ           ( 
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  ظرف
     •ٿان ٰمعني آھي  جي ظرف 

             ظرف אھو لفظ آھي جيكو جملي ۾ فعل ، صفت ۽ ٻئي ظرف سان لڳي ۽ وقت
  . ڏيکاري ٰ           جا ، ريت ، قدر ، ناكار جي معني

  .אڄ ، كالھ ، سڀاڻي ، אڳي ، پو ، ھاڻي ، نيٺ ، آخر وغيرہ  ) وقت ( -مثال           
 )           ُאندر، ٻاھر، ھيٺ ، مٿي ، ھتي ، ھتي ، אتي ، جتي ، كٿي وغيرہ  ) جا ِ.  
َھوريان ، ڏאڍيان ، مس مس ، ھروڀرو، خوאہ مخوאہ وغيرہ  ) ريت           (  َ.  

  .تمام ، ڏאڍو، سخت ، گھڻو وغيرہ ) قدر    (        
  .نه ، نكو، كونه وغيرہ ) ناكار           ( 
  .ھا وغيرہ. ھائو ) ھاكار           ( 

  حرف جر
  .ُجملي کي جاري رکندڙ •ڀر وאرو يا زير ڏيندڙٰ جي معني آھي حرف جر 

  چي ۽ אن جو الڳاپو، جيكو אسم يا ضمير جي پٺيان א              حرف جر אھو لفظ آھي 
  .              ٻئي لفظ سان ڏيکاري 

   وٽ ، تي ، جو ، جا ، جي ، جون ، سندو ، سندي ، سندא ، سنديون ، ۾-مثال              
  حرف جملو  .منجھ ، منجھان وغيرہ               

  . يا جدא كندڙڳنڍيندڙٰ جي معني آھي جملي حرف 
   آھي جيكو جملي ۾ ٻن لفظن ، جملي جي ٻن ڀاڱن يا               حرف جملو אھو لفظ

ُ        ٻن جملن کي پاڻ ۾ مالئي، يا جدא كري ۽ ڳنڍي ٿو يا جدא كري ٿو        ُ.  
  .وغيرہ يا  تنھنكري ، ڇاكاڻ ته ، ۽  ته ، به ، پر، جيكڎھن ،-مثال               

  حرف ندא  
  אحمد ھيڎאنھن אچ، ! אو. אلڳُجملي کان نديل يعني  •سڎ كرڻ  آھي ٰ جي معنيندא

  .نديل يعني جملي کان אلڳ بيٺو آھي!                אو
   خوشي ، אرمان ، عجب، كاوڙ جيَ سڌ ،               حرف ندא אھو لفظ آھي جنھن مان سڎ ،

  .ٰ               معني ظاھر ٿئي 
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  .אو ، אڙي ، אدא وغيرہ  ) سڎ ( -     مثال       
  .كاش ، جيكر، من وغيرہ  ) سڌ  (               

  .وאہ وאہ ، سبحان א ، אلحمد  وغيرہ  ) خوشي                ( 
  .אفسوس ، אبول ، ھا ھا ، گھوڙא ڙي وغيرہ  ) אرمان                ( 
َمار ، بلي ، ھان وغيرہ  ) عجب                (  ِ.  
  . وغيرہ ھون ، ھون ھون ) كاوڙ                ( 

   حرف ندא جا ساڳيا لفظ ڳالھائيندڙ جي مختلف لھجي ۽ אندאز جي -  نوٽ           
   ( ! )حرف ندא جي نشاني آھي . ٰ                 كري مختلف معني ڏيکاريندא آھن 

   )ِאسم جا قسم (              
  .تيאسم صفا) 2(אسم ذאتي ) 1. (                אسم جا به مکيه قسم آھن 

  .אسم خاص) 2(אسم عام ) 1. (                אسم صفاتي جا وري ٻه قسم آھن 
  . אسم خاص3 אسم عام2 אسم ذאت 1.                 אھڑي طرح אسم جا ٹي قسم آھن 

   א. حالت ، خاصيت ۽ كم جو אھو لفظ آھي جو نالو ھجي كنھن - : אسم ذאت- 1   
  ُ جن אسمن کي ڇھي نه سگھجي، فقط. کي به ذאت چوندא آھن  جي ناليٰتعالي                

  .                  محسوس كري سگھجي
   אميري ، فقيري ، تونگري ، مفلسي ، شاھوكاري ، غريبي ، אگھائي-مثال                

  ،                سگھائي ، ھوشياري ، بيوقوفي ، دאنائي ، نادאني ، ماڻھپو، ٿڌאئي ، אنسانيت 
  سگھجي אنھنُڇھي  אھڑא ناال جن سان كنھن به جنس جي سڀني شين کي -: אسم عام- 2  .                لکڻي ، پڑھڻي ، ھلت چلت ، حكمت ، كوشش ، آمدرفت وغيرہ 

  .                کي אسم عام چوندא آھن 
  ي ، پکي ،  ماڻھو ، مرد ، عورت ، ڇوكرو، كتو ، ٻلو، شينھن ، ھاٿ-مثال                

                  گھوڙو، كبوتر، بلبل ، رستو، كتاب ، ميز، کٹ ، دروאزو، تختو، אلماڙي،
ُ                مس ، پين ، كاغذ ، مصلو، אٺ وغيرہ    .ھك خاص شي رکي سڎي سگھجي، جن سان كنھن جنس جي  אھڑא ناال- : אسم خاص- 3  .ُ

   خاص،ن ماڻھو ، خاص ساھوאري ، خاص شي                يعني אسم خاص نالو آھي كنھ
  .                 جا جو 
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  .صفر ، مظفر ، אقبال ، بھادر ، زبيدہ ، ساجدہ وغيرہ  ) ماڻھن جا ناال ( -مثال                
   )كتن جا ناال( موتي ، پکي  ) خاص ساھوאرن جا ناال                ( 

   )گھوڙن جا ناال(  ذوאلجناح                 رאكيٹ ، طوفان ،
   شاليمار باغ، موتي “تلوאر ”مريم توب ، ذوאلفقار ) خاص شين جا ناال                ( 

  . وغيرہ                 مسجد
  لکي بنگلو ، موتي مسجد ، بادشاھي مسجد ، حيدرآباد ) خاص جاين جا ناال                ( 

  .چي وغيرہ                 فريئر روڊ ، كرא
  . چوندא آھن אسم تصغير אسم عام جي ننڍڙي صورت کي - نوٽ                
  . کٹ مان کٹڑي ، كتاب مان كتابڑي ، صندوق مان صندوقڑي وغيرہ- مثال                

  אسم جي تركيب  
  .لڳائڻ تركيب چئبو آھي                جملي ۾ كم آيل لفظن کي گرאمر موجب حقيقتون 

  .            אسم جي تركيب كرڻ وقت ھي ڳالھيون ڌيان ۾ رکڻ گھرجن    
   حالت ۽ אن جو سبب ، 4 جنس 3 عدد 2 אن جو قسم 1               
  “تركيب ”. وאڍو אنور جو كاٺ چيري ٿو - مثال               

  ي سببانحالت فاعل.  אسم عام، جنس مذكر ، عدد وאحد ، حالت فاعلي -               وאڍو 
  .               چيري ٿو فعل جي

  “جو” אسم خاص ، جنس مذكر ، عدد وאحد ، حالت אضافت ، ڇاكاڻ ته -               אنور
                                                              . حرف אضافت-:جو.        حرف אضافت پٺيان لڳل אٿس         

  سببان مفعول آھي אسم عام، جنس مذكر، عدد وאحد ، حالت مفعولي ، -               كاٺ 
   .زمان حال=  فعل متعدي -:چيري ٿو. فعل جو“ چيري ٿو    ”            

  سمِضمير جا ق  
   . ِجنٰلفظ جي معني آھي “ خالص ”- :ير خالص ضم-  1  . آھيجن کي ضمير متصل چئبو.  אٺون ضميري نشانيون به آھن. ضمير جا كل ست قسم آھن 

  “ضمير خالص”                אھڑא ضمير جي صرف ماڻھن جي نالن بدرאن كم אچن، تن کي 
  .                چوندא آھن 

  .                خالص جا وري ٹي قسم آھن 
  ضمير جي אھڑא . “ڳالھائيندڙ ” ٰ متكلم جي معني آھي - ضمير خالص متكلم) אلف ( 
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   چئبو“ضمير خالص متكلم”                ڳالھائيندڙ ماڻھو جي بدرאن كم אچن ، تن کي 
     .                آھي 

    . آ�ٗ ، مون ، مان ، אسين ۽ אسان - مثال                
   אھڑא ضمير جي אنھن ماڻھن جي نالن جي بدرאن אستعمال -ضمير خالص حاضر) ب ( 

  .   چوندא آھن “ضمير خالص حاضر”      ٿين ، جن سان روبرو ڳالھائبو آھي ، تن کي           
  . تون ، تو ، توھان ، توھين ، אوھان ، אوھين - مثال                

  אھڑא ضمير جي אنھن. “غيرحاضر”ٰ غائب لفظ جي معني آھي - ضمير خالص غائب) ت ( 
  אچن، جن جو ذكر ھجي ، ته אنھن ضميرن کي                ماڻھن جي نالن بدرאن كم 

  ھي ضمير אھڑن ماڻھن ال אستعمال ٿيندא آھن، جي.  چئبو آھي “ضمير غائب”                
     .                אن وقت موجود نه ھوندא آھن 

ُ ھو ، ھي ، ھو ، אھي ، אھي ، ھن ، ھنن ، אھا ، אنھن ، אنھي و-                مثال    ضمير ”ِ אھي ضمير جي كن ٻين شين ڏאنھن אشارو كن ، تنکي -: ضمير אشارو-  2  .غيرہ ِ
  جيكي ضمير  .ٰ قريب لفظ جي معني آھي ويجھو- ضمير אشارو قريب) אلف (   . ضمير אشاري جا ٻه قسم آھن .  چوندא آھن “                אشارو

  . قريب چوندא آھن “ضمير אشارو”                ويجھن אسمن ڏאنھن אشارو كن ، تنکي 
    . ِ אجھي وغيرہ - ِ אجھو - ھي -  ھي -  مثال               

  אھڑא ضمير. ٰ بعيد لفظ جي معني آھي ڏور يا پرאھون - ضمير אشارو بعيد) ب ( 
                  جي پري وאرين شين ڏאنھن אشارو كن، يا אشاري كرڻ جي كم אچن، ته

  . بعيد چئبو آھي “ضمير אشارو”نھن کي                 א
  . אھي وغيرہ - אھو - ھو -ھا ُ א- ھو-  مثال               

  .“شريك ٿيل” ٰ مشترכ لفظ جي معني آھي -:  ضمير مشترכ-  3
جملي ۾ فاعل يا مفعول سان شريك ٿي جملي کي زور ي  אھڑא ضمير جيك               

  . آھن  چوندא“ضمير مشترכ”وٺائين، تنکي 
ِ پنڈ -  خود- پاڻ -  مثال                   . وغيرہ ِ

  .ٰ אستفھام لفظ جي معني آھي، سوאل پڇڻ -: ضمير אستفھام-  4
                   אھڑא ضمير جيكي سوאل پڇڻ جي كم אچن يا سوאل پڇڻ ال אستعمال ٿين،

  . چئبو آھي “ضمير אستفھام”                 تن کي 
  .  كنھن - ڇا ال - ڇو- كڄاڙو- كير- مثال                 
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  .ٰ موصول جي معني آھي، وصال يا ميالپ - : ضمير موصول-  5
   ۽                 אھڑא ضمير جيكي جملي ۾ ساڳئي فعل جي ٻن ڀاڱن کي پاڻ ۾ مالئين

  . كوٺبو آھي “ضمير موصول”                 ھك كري ڇڎين ، تن کي 
  . جيكو وغيرہ - جيكي - جن - جنھن - جيكا - جا - جو -  مثال                

   אھڑא ضمير جيكي ضمير موصول جي جوאب ۾ אچن ۽ - : ضمير جوאب موصول-  6
  .  چئبو آھي “ضمير جوאب موصول”                 جملي کي ڳـنڍيندא ھجن ، تن کي 

  . تن وغيرہ - تنھن - سي - سا - سو -  مثال                
  . جيكا پين تو ڏني، سا گم ٿي ويئي -۱                 
  . جيكو رومال تو آندو، سو ڦاٹي پيو-۲                 

  .كالھ شھر ۾ ڏٺو ھيوسين) ضمير موصول(ھي، جيكو ھي אھو ماڻھو آ -۳                 
  ).ضمير جوאب موصول (.سو אڄ ھت آيو آھي                  

     ضمير جوאب مير موصول جا مثال آھن ۽ سا ، سو جيكا ، جيكو ، ۽ אھو، ض                
   .“ڳجھو” ٰ مبھم لفظ جي معني آھي - : ضمير مبھم-  7  .                 موصول جا مثال آھن

ِ                 אھڑא ضمير جيكي ڳجھن يا لكل אسمن جي بدرאن كم אچن ، تن کي  ُ  
  .چوندא آھن “ ضمير مبھم                 ”

  . ھوندو“ كجھ” ھن گالس ۾ -2. کڻي ويو“ كو” منھنجو كتاب -1 :  مثال                
  .عورت ھئي “ كا” كالھ بازאر ۾ -4. آيل ٿا ڏسجن “ كي” ھت - 1                 

  אھي ضمير جيكڎھن .  ضمير خالص جا ٹي قسم بيان كيا ويا آھن -:                 نوٽ 
ِ         چٹا پٹا جملي ۾ ھوندא ته אنھن کي            چئبو، پر جـڎھن אنھن “ ضمير منفصل”ِ

  אھي. چئبو“ ضمير متصل”كم آيل ھونديون ته אنھن کي                  جون نشانيون 
   ۽ حرف جر سان אستعمال ن آھن نشانيون אسمن ۽ فعلن سان אستعمال ٿينديو                

  .ٿينديون آھن                    
  .نشاني منھنجو ضمير کي ظاھر كري ٿي “ م”پٹم ، ) אسم  ( - مثال                 
  . کي ظاھر كري ٿو آ “م”ھيم، ) فعل  (                 
  .אسان کي ظاھر كريٿو“ سون”   ھئاسون ،               

  .عمال ٿئي ٿي                 ضمير منفصل جي نشاني حرف جر جي پٺيان به אست
  . مون وٽ - وٹم -  مثال               

  . ھن وٽ وغيرہ -                          وٹس 
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  .ضمير جي تركيب 
  .               ضمير جي تركيب كرڻ وقت אن سان ھي حقيقتون لڳنديون آھن 

  . حالت ۽ אن جو سبب -4 جنس -3 عـدد -2 אن جو قسم -1             
  . אسلم پنھنجي دوستن کي چيو ته ھت ضرور كو آيل ٿو ڀانئجي -  مثال             
  ڇاكاڻ.  ، ضمير مشترכ ، جنس مذكر ، عـدد وאحد ، حالت אضافت     پنھن       

  .حرف אضافت پٺيان لڳل אٿس “ جي”              ته 
  فاعلكاڻ ته ڇا.               كو ، ضمير مبھم ، جنس مذكر، عـدد وאحـد ، حالت فاعلي 

  .فعل جو“ آيل ٿو ڀانئجي ”               آھي 
  عـدد                                    

   .ٰ وאحد جي معني آھي، אكيلو يا ھك - : عـدد وאحد- 1   .              אسم يا ضمير جون صورتون ٻن عـددن ۾ אچن ٿيون 
  .عدد وאحد ٿيندو              جيكو אسم يا ضمير אكيلو ھجي ته אن جو 

  .، تون وغيرہ  آ كپ ، عورت ، قلم ، گھوڙو،-  مثال             
  .ٰ جمع جي معني آھي گھڻا يا ھك کان وڌيك - : عدد جمع-  2

                جن אسمن يا ضميرن مان ھك کان گھڻائي ظاھر ٿئي ، تن جو عدد جمع ٿيندو
  .              آھي 

  .كرא ، عورتون ، ٻكريون ، אسين ، توھان وغيرہ  ڇو- مثال              
  . جيكي عدد صفت طور אستعمال ٿين ، ته אنھن جا وري ٻه قسم آھن - نوٽ              

  . אھي عدد يا لفظ، جيكي شمار كرڻ جي كم אچن - عدد شماري-1            
  .وغيرہ  ھك ، ٻه ، ٹي ، چار، پنج ، سؤ، پنج سؤ، ھزאر - مثال              

              
   אھڑא عدد يا لفظ جيكي دفعن ، قطارن ، يا سلسلي ۾ كنھن   -  عدد قطاري-2              

     .    شي جو نمبر ڏيکارين ، تن عددن يا لفظن کي عدد قطاري چئبو آھي             
  .ن وغيرہ  پھريون ، ٻيو، ٹيون ، چوٿون ، پنجون ، سؤن ، ھزאرو-              مثال 
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  نسِج
ٰ مان نر جي معني نكرندي آھي يا ِ جن אسمن يا ضميرن- جنس مذكر- 1                                                         . ِ    جنسون ٻن قسمن جون آھن              جيكي אسمَ

   .ندي آھي  آھن، تن جي جنس مذكر ٿيَير نر ھوندא              يا ضم
  .َ مظھر، אظھر، אنور، ڍڳـو، ٻكر، کٹولو، پلنگ وغيرہ - مثال              

   جي جنس مونث ٰ جي معني نكري، تنِ جن אسمن يا ضميرن مان مادي-   جنس مونث- 2 
  .                                     ٿيندي آھي 

  . ، کٹ وغيرہ  مائي ، فاطمہ ، زھرא ، ڳئون ، ٻكري ، ميز، كرسي-  مثال              
  ِ جنس سڃاڻڻ ال سولو طريقو ھي آھي ته אنکي صفت سٺو يا سٺي- نوٽ               

   אوطاقيڇوكر، سٺو گھر، يا سٺي مٺائي ، سٺ سٺو -جيئن ته.                لڳائي ڏسجي 
  .               وغيرہ 

  حالتون  
  

  يا كم جو كندڙ ِ جملي ۾ جيكو אسم يا ضمير، فعل جو فاعل - فاعلي حالت - 1  .ِ               حالتون پنجن قسمن جون آھن 
   مظھر علي -3.  گھر وڃون ٿا אسين -2.  אنب كپي ٿوفدא حسين -1 -   مثال           . ھوندو آھي ، تنھن جي حالت فاعلي ٿيندي آھي               
  ِ۾ جيكو אسم يا ضمير، فعل جو مفعول يا كم جو  جملي -  حالت مفعولي- 2  . گھمي ٿوھو -4.    אچي ٿو            

  .  سھندڙ ھوندو آھي ، تنھنجي حالت مفعولي ھوندي آھي              
  ٻكر كاسائي -3.  کائي ٿوאنب אلطاف -2.  ڦاسايوكبوتر مون -1 -  مثال               
   ، جنھن ۾ ٻين لفظن سان الڳاپو ظاھرجي אھا حالت آھيِ אسم يا ضمير -  حالت جري- 3  .  لکي ٿوخط قاسم -4.    كٺو            
  .   ٿئي ، ۽ صحيح مطلب نكري ، پر אن ۾ مالكي ڏيکاريل نه ھجي             
   کانھن -3.  مان كتاب کڻ كٻٹ -2. ِ تي كتاب رکيو آھي ميز -1 - مثال               
   ٻين لفظن نمايان ٿيل لفظن جي پٺيان حرف جر אستعمال ٿيڻ كري سڌو الڳاپو ( -: نوٽ            . تان سودو وٺ دكان -4.    پري ٿي             
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  ، جنھن ۾ وאسطيدאر אسم يا ضمير ِ אسم يا ضمير جي אھا حالت آھي-  حالت אضافت- 4  )                 سان ظاھر ٿئي ٿو، ۽ مالكي به ڏيکاريل نه آھي 
  .ي جو الڳاپو ڏيکاريل ھجي   جو جملي ۾ ٻئي אسم سان مالك             
  ھن - 3. جو كوٽ سبيوقاسمدرزي  -2كتاب كٿي آھي؟  جوאحمد -1-مثال               

   אچڻ كري ، אنھن جي “ حرف جر” אضافت التنمايان ٿيل لفظن جي پٺيان ح ( -:    نوٽ          . جو كم پاڻ كجي پنھن -4               جو نالو ڇا آھي؟ 
  جڎھن وאسطيدאر אسم يا ضمير کي سڎ. ٰ ندא جي معني آھي سڎ كرڻ -  حالت ندא- 5  . )      مالكي ڏيکاريل آھي           

  .               كيل ھوندو آھي ته אن جي حالت ندא ٿيندي آھي 
   !אو -3.  ھيڎאنھن אچ !אنورאو  -2 ڇوكر كيڎאنھن ٿو وڃين؟ !אو -1 - مثال              

  . معاف كر!سائينאڙي  -4. ٹانگي وאرא پنھنجي ھٿ تي ھل                
  . حالت ندא فقط אسم جي ٿيندي آھي، ضمير جي حالت ندא نه ٿيندي آھي-:نوٽ               

  ِفعل جا قسم  
  ر كنھن אھڑא فعل ، جيكي پنھنجي فاعل سان لڳل ھجن ۽ אنھن جو אث-  فعل الزمي- 1   .ِ               فعل جا مکيه ٻه قسم آھن 

  . چوندא آھن فعل الزمي               ٻئي אسم تي نه ٿئي، تنکي 
    . ٰمان نكتل آھي جنھن جي معني آھي لڳو رھڻ “ لزم ”                الزمي، 

   אسلم وڻ تي- 4.  ٿوروئي ٻار -3. آھي بابو אتي -2. ڊوڙي ٿو ڇوكر - 1 -               مثال 
   אھڑא فعل، جي ڏيکارين ته فاعل كو كم كن ٿا ۽ אنھن جو אثر كن -فعل متعدي - 2  .  ٿوچڑھي               

  .               ٻين אسمن تي ٿئي ٿو، تن کي فعل متعدي چئبو آھي 
  .سبي ٿو درزي كپڑא -3. كٺوكاسائي ٻكر  -2. لکي ٿو رشيد خط -1 - مثال              
   فعل الزمي وאري جملي ۾ صرف فاعل ھوندو آھي، پر متعدي -:نوٽ               .کائي ٿو مظھر אنب -4               

  .                 وאري جملي ۾ فاعل ۽ مفعول ٻيئي موجود ھوندא آھن 
   אھڑא متعدي فعل، جن جو فاعل ظاھر يا ڄاتل- فعل متعدي معروف- 1   .                فعل متعدي جا وري ٹي قسم آھن 

  .   ھجي، ته אنھن کي فعل متعدي معروف چئبو آھي              
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  .“ڄاتل”ٰ                معروف جي معني آھي 
  لکي אنور خط -3. ٺاھي ٿو وאڍو دروאزو -2. ھالئي ٿو ڊرאئيور كار -1 - مثال                

  .  پڑھين ٿو تون كتاب -4.                 ٿو
   ۽  جن אصل فاعل گم ھجي אھڑא متعدي فعل،-فعل متعدي مجھول -2 

                 مفعول فري فاعل وאري جا تي אچي، ته אھڑن فعلن کي متعدي مجھول چوندא 
  .               آھن 

  .“אڻ ڄاتل”ٰ               مجھول جي معني آھي 
   אنب-4. پڑھيو ويو كتاب -3. ٺھي ٿو دروאزو -2. ھالئي ويئي كار -1 -مثال               

   אھڑא فعل جي ڏيکارين ته فعل وאرא كم - فعل متعدي بالوאسطه- 3   .               کائبو
                  فاعل پاڻ نه، پر ٻئي کان كرאيو آھي، ته אھڑن فعلن کي فعل متعدي مجھول

  .ر کان خط لکرאيو אحمد ظف-2.  سپاھي وڏيري کان چور پكڑאيو-1 -مثال               . چوندא آھن                 
   فعل الزمي جي ھك אھڑي صورت به ٿيندي آھي جنھن کي فعل-:نوٽ               . شاگردن کان كتاب پڑھايو ويو-4 . صفر ھمت کان نانگ مارאيو                

   پر سندنبنياد فعل الزمي جي مصدر مان ھجي אھڑא فعل، جن جو -فعل אكرترכ  .                 אكرترכ چئبو آھي 
                        .                   אصل فاعل گم ھجي، تن کي فعل אكرترכ چوندא آھن 

  .     אيندڙ سال حيدرآباد وڃبو- 2.  سڀاڻي ملبو-1 - مثال                .“بي فاعل”ٰ                 אكرترכ جي معني آھي
  فعل جي تركيب   

   .قتون ظاھر كرڻيون آھن                 فعل سان ھي حقي
   فعل-لھندو ھو.  سكندر، دنيا کي فتح كرڻ جا خوאب لھندو ھو-1 -  مثال             . אن جو فاعل ۽ مفعول -4 پريوگ -3 زمان -2ِ אن جو قسم -1                

                  متعدي معروف ، زمان ماضي مدאمي ، پريوگ كرتري ، سندس فاعل
  .“خوאب”۽ مفعول “ سكندر אعظم   ”             

  زمان ماضي معطوفي ، سندس فاعل آھي فعل متعدي معروف ، -کڻي               . نياز علي جيئن سائيكل کڻي ٻاھر نكتو، تيئن پير کسكي ويس -2                
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  “سائيكل”۽ مفعول “ نياز علي    ”            
   فعل متعدي معروف ، زمان ماضي ، پريوگ كرتري ، فاعل אٿس-كتوِ             ن  .) ھك كم پورو كري پو ٻئي كم کي لڳيٰمعطوفي جي معني آھي                (

   فعل الزمي ، زمان ماضي مطلق ، پريوگ كرتري ، فاعل-    کسكي ويو           .“سائيكل”۽ مفعول “ نياز علي                 ”
    .אٿس “ سائيكل”فعول ۽ م“ نيازعلي                ”

  ِظرف جا قسم
  .آھي وقت ٰ زمان لفظ جي معني - ظرف زمان- 1               

  ٰجي معني “ وقت”              אھڑא ظرف جيكي جملي ۾ فعل سان لڳن ۽ אنھن مان 
  ، پرين ، نيٺ ، ٻيھر، ٻيپھري ، ھاڻي ، پو ، אڄ ، سڀاڻي ، كالھ - مثال             . چئبو“ظرف زمان”              نكري ، تن کي 

  روزאنو، مھيني              سمھڻي ، صبوح ، شام ، منجھند ، ھيكر، وري ، كڎھن ، 
  .“ جڳھ”ٰ مكان جي معني آھي - ظرف مكان- 2   .ِ              سر، سال بسال ، ھرروز، ماھيانو، ساليانو وغيرہ 

  جي معني “ جا”ڳن ۽ אنھن مان                אھڑא ظرف جيكي جملي ۾ فعل سان ل
ِ ھيٺ ، مٿي ، אندر ، ٻاھر، ھت ، ھت ،جت ، كٿ ، ھيڎي ، ھوڏي،-مثال               .چئبو“ ظرف مكان”               نكري ، تنکي  ِ ُ ِ  

ُ                 ھتي ، ھتي وغيرہ  ِ.  
  .“אمتياز ” ٰ تميز لفظ جي معني آھي -  ظرف تميز-3  

  ٻئي ظرف سان لڳن ۽ אنھن مان אھڑא ظرف جيكي جملي ۾ فعل ، صفت يا                 
  .چئبو آھي “ ظرف تميز”ٰجي معني ظاھر ٿئي ، تنکي “ قدر”يا “ ريت                 ”

    ھوريان ، ڏאڍيان ، آھستي ، مس مس ، تمام ، جلدي ، دليون ، جانيون - مثال                
  .                 وغيرہ

  . “אنكار ” ٰ نفي لفظ جي معني آھي -  ظرف نفي يا ناكاري- 4   
                   אھڑא ظرف جيكي، جملي ۾ فعل سان لڳن ۽ אنھن مان ناكار يا אنكار جي

  .چوندא آھن “ ظرف نفي”ٰ                 معني نكري ، تنکي 
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  .َ نكو ، نه ، نكا ، نكي ، كونه ، م، كين وغيرہ - مثال             
  .ٰ אھڑא ظرف جن مان ھاكار جي معني نكري-:ظرف ھاكاري                 

  ظرف جي تركيب  
               

  .  אڄ אتي تمام گھڻو گھمسان ھوندو، تنھن كري مان كين ھلندس - مثال               . فعل ، صفت يا ٻئي ظرف مان كنھن سان لکي ٿو-2 אن جو قسم - 1                 
  .فعل سان “ ھوندو” ظرف زمان ، لڳي ٿو -    אڄ          

  .فعل سان “ ھوندو” ظرف مكان ، لڳي ٿو -  אتي             
  .صفت سان “ گھڻو ”  ظرف تميز، لڳي ٿو - تمام             

  .فعل سان “ ھلندس” ظرف نفي ، لڳي ٿو -       كين       
  مصدر  
  

  .ا ڦٹڻ جي جا ٰ                مصدر جي معني صادر ٿيڻ ي
  אسم”يا “ مصدر”ھجي ته אھڑن نالن کي “ ڻ ”  كمن جا ناال، جن جي پٺيان                
  . ھئڻ ، אچڻ ، وڃڻ ، لکڻ ، مارڻ ، پڑھڻ ، بيھڻ وغيرہ -مثال              .چئبو آھي “   مصدر              

  .  سڀئي زمان مصدر مان نكرندא آھن -: نوٽ            
  אمر  

              
       فعل جي صورت ، جا ڏيکاري ته فاعل کي كم كرڻ ال حكم كيل يا منت             
  . لک ، پڑھ ، אچج ، كجو وغيرہ -مثال               . چوندא آھن  “אمر”       كيل آھي ته אن کي            

  .         אمر جا ٻه قسم آھن         
   אھڑي صورت جا ڏيکاري ته فاعل کي فعل وאري  فعل جي- אمر حال-1     

  “אمرحال”           كم كرڻ ال ھلندڙ وقت ال حكم يا منت كيل آھي ، ته אن کي       
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  .            چئبو     
  .  لک ، لکو ، پڑھ ، پڑھو ، אچ ، אچو، ٺاھ ، ٺاھيو وغيره -مثال                 
  . عددن ۾ ھوندو آھي  אمر حال ٻن-:  نوٽ            
                  وאري كم ي صورت جا ڏيکاري ته فاعل کي فعل فعل جي אھڑ- אمر אستقبال- 2  . אمر حال جمع -2 אمر حال وאحد -1                

  אيندڙ وقت ۾ كرڻ ال حكم يا منت كيل آھي، ته אن کيکي 
  ،  لکج ، لکجو، پڑھج ، پڑھجو، كج ، كجو، وڃج ، وڃجو-مثال                . אمر אستقبال چوندא آھن                  

  .  وغيرہ                   אچج، אچجو
  .  אمر אستقبال به ٻنھي عددن ۾ ھوندو آھي -  :نوٽ                  

  . אمر אستقبال جمع - 2 אمر אستقبال وאحد -1                  
  )جمع(و אچج) : وאحد(                   אچج 

  )كردنت ( אسم مشتق                     
  

  .كردنت پنجن قسمن جا آھن                  
   بنياد مصدر  אھڑא لفظ جيكي كم جا كندڙ ۽ אنھن جو-  אسم فاعل-1 

  .دڙ، ماريندڙ، كپيندڙ، جياريندڙ وغيرہ  لکندڙ، پڑھن- مثال              .   مان ھجي ۽ אھي صفت جو كم به ڏين، تن کي אسم فاعل چوندא آھن               
  مالئڻ سان אمر وאحد ٺھندو“ ندڙ ” يا “ يندڙ” אمر وאحد جي پويان - :نوٽ             

   אھڑא لفظ جن جو بنياد אسم مصدر مان ھجي ۽ אھي - אسم مفعول- 2   .         آھي          
  سمن بجا אھو كم آيل ھجي، تنتي يا جن א          ڏيکارين ته ساڻن الڳو אسمن        
  .لکيل يا لکيو، کٹيل يا کٹيو،پڑھيل يا پڑھيووغيرہ.  ماريل يا ماريو- مثال               . تن کي אسم مفعول چوندא آھن            تي كو אڳ كم ٿيل آھي      

  مالئڻ سان אسم مفعول ٺھندو“ يل”يا “ يو” אمر حال وאحد جي پويان -نوٽ             
   .                آھي  
   فعل جون אھڑيون صورتون جي ڏيکارين ته فاعل ھك كم- אسم حاليه-3  
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  . אسلم پٹ کي ماريندو، گھر ويو-1 -مثال               . کي جاري رکندي ٻئي كم کي لڳو يا لڳندو، تن کي אسم حاليه چوندא آھن                 
  وجھڻ سان אسم حاليه ٺھندو“ يندو”يا “ ندو” אمر حال وאحد جي پويان - :نوٽ               .نب کائيندو، ھت آيو قاسم א-2                          

   ھن אسم مان אھا خبر پوندي آھي ته كم אيندڙ وقت ۾- אسم אستقبال- 4   .  آھي                
  . مونکي אڄ خط لکڻو آھي -2.  توکي وڃڻو آھي -1 -مثال               . ٿيڻو آھي                 
 ٺھندو آھي“ אسم אستقبال” مالئڻ سان “ ڻو” אمر حال وאحد جي پويان- : نوٽ              . ھنن کي مون وٽ אچڻو آھي-4. ھن کي ھن سال אمتحان ڏيڻو آھي - 3                 

  ن جيمان نكتل آھي ، جنھ“ عطف” معطوفي لفظ - ماضي معطوفي- 5
  فعل جون אھڑيون صورتون جيكي فاعل جي ٻن جملن. “ڳنڍڻ ” ٰ                معني آھي 

                  کي پاڻ ۾ ڳنڍين ۽ ڏيکارين ته فاعل ھك كم پورو كري پو ٻئي كم کي
  .                لڳو آھي ، אن کي ماضي معطوفي كوٺبو آھي 

  .اري ، گھر ويو אفضل پٹ کي م-1 -مثال                
  .אنور خط لکي ، ٹپال ۾ وڌو -2                
                3-الئڻ سان ماضي معطوفي ٺھندو آھي م“ אي” אمر حال وאحد جي پويان -: نوٽ              . چانھ پي ، گھر ويس  آ  

  زمان  
  

  ھي ۽ ٻڌאئيندو آھيزمان فعل سان لڳندو آ. “وقت ” ٰجي معني آھي “ زمان                 ” 
  .                ته فعل وאرو كم كھڑي وقت ٿيو يا ٿيندو

  .                مکيه زمان ھيٺيان آھن 
  فعل جي אھا صورت. “ھلندڙ”ٰلفظ جي معني آھي “ حال  ” - زمان حال-1  

  حالزمان ”                جا ڏيکاري ته فعل وאرو كم، ھلندڙ وقت ۾ ٿئي ٿو، تنھن فعل جو 
  . אھي ماني کائن ٿا -2.  مان אچان ٿو-1 - مثال              . “                ٿيندو
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  فعل جي אھا صورت. “گذريل ” ٰ ماضي لفظ جي معني آھي - زمان ماضي-2 
                 جا ڏيکاري ته ، فاعل، فعل وאرو كم گذريل وقت ۾ كيو آھي ، ته אن فعل جو

  .  ھن وڻ وڍيو-2.  تو ماني کاڌي -1 -مثال              .ٿيندو“ مان ماضيز”               زمان، 
  فعل جي . “אيندڙ وقت ” ٰ مستقبل لفظ جي معني آھي - زمان مستقبل- 3 

                  אھا صورت ، جا ڏيکاري ته ، فعل وאرو كم אيندڙ وقت ۾ ٿيندو، ته אن فعل 
  .  نسيما سبق پڑھندي -2.  אسلم گھر ويندو-1 -مثال              .  ٿيندو“زمان مستقبل”                جو زمان ، 

  .“ٻن جو ڀائيوאر ھئڻ”ٰلفظ جي معني آھي “ مضارع ”- زمان مضارع- 4
                 فعل جي אھا صورت ، جا ڏيکاري ته فعل وאرو كم، אيندڙ وقت يا ھلندڙ

  . ھي אچي -2لکان  آ -1 -مثال             .چوندא آھن “ زمان مضارع ”               وقت ۾ ٿي رھيو آھي، تنھن کي فعل جو
  .“ھميشه يا دאئم”ٰ مدאمي لفظ جي معني آھي -  زمان حال مدאمي- 5 

  فعل وאرو كم، ھلندڙ وقت ۾ ھميشه               فعل جي אھا صورت ، جا ڏيکاري ته 
  .ٿيندو آھي “ مان حال مدאمي ز”                پيو ٿيندو آھي ، ته אن فعل جو زمان 

  . אسلم پٹكو ٻڌندو آھي - 2. لکندو آھيان  آ -1 -مثال               
  .“جاري رھڻ”ٰ אستمرאري لفظ جي معني آھي - زمان حال אستمرאري- 6 

                 فعل جي אھا صورت جا ڏيکاري ته ، فعل وאرو كم شروع كيل آھي يا אڃا
  . אسان كپڑو خريد كيون ٿا پيا - 2. لکين پيو אڃا  تون -1 -مثال              .ٿيندو آھي “ زمان حال אستمرאري”ي ، تنھن فعل جو زمان                جاري آھ

  . “شك ھئڻ” متشقي لفظ جي معني آھي -  زمان حال متشقي-7 
  وڏيکاري ته ، فعل وאري كم جو ھلندڙ وقت ۾ ٿيڻ ج               فعل جي אھا صورت جا 

  .ُھو گھر אيندא ھوندא -3.  אسان لکندא ھوندאسون-2.  אفضل پڑھندو ھوندو-1 -مثال             .ٿيندو آھي “ زمان حال متشكي ”                شك آھي ، ته אن فعل جو زمان 
   فعل جي אھا صورت ، جا ڏيکاري ته فعل وאرو  - زمان ماضي مدאمي- 8 

  چوندא“ زمان ماضي مدאمي”ھميشه ٿيندو ھو، تنھن کي                 كم گذريل وقت ۾ 
   .  پٹيوאلو كالس صاف كندو ھو-2. لکندو ھوس آ -1 - مثال             .                 آھن 

www.iqbalkalmati.blogspot.com



رڻ  ئ  رو(ي و رو: ز                                                     )از  از  ئ  

www.sascitysukkur.com     www.ebooks.sascitysukkur.com  
 

   فعل جي אھڑي صورت جا ڏيکاري ته ، فعل - زمان ماضي אستمرאري-9  
  “زمان ماضي אستمرאري ” وאرو كم گذريل وقت ۾ جاري ھو، تنھنجو زمان                

  .                ٿيندو آھي 
   . جميل كار ھالئي پي-2.  لکيو پئي  مون-1 -مثال               

   فعل جي אھڑي صورت ، جا ڏيکاري ته فعل - زمان ماضي متشقي- 10 
  زمان ماضي ”               وאري كم جي گذريل وقت ۾ ٿيڻ ۾ شك آھي ، تنھن کي 

  . ڇوكرن رאند کيڎي ھوندي -2.  مون لکيو ھوندو-1 - مثال             .چوندא آھن “     متشقي           
  فعل جي. “ پورو ”ٰ مطلق لفظ جي معني آھي - زمان ماضي مطلق- 11 

                 אھا صورت ، جا ڏيکاري ته فعل وאرو كم گذريل وقت ۾ ٿي چكو آھي ، ته
    .  ماڻھن كتو ماريو-2.  مون پڑھيو-1 - مثال             .ٿيندو“ زمان ماضي مطلق ”                אن فعل جو زمان 

  .“ويجھو”ٰ قريب لفظ جي معني آھي - زمان ماضي قريب- 12 
  جي אھا صورت جا ڏيکاري ته فعل وאرو كم ويجھڑאئي ۾ ٿي چكو                 فعل

   .ككڑ آنو الٿو آھي  -2.  مون لکيو آھي -1 - مثال             .ٿيندو آھي “ قريبزمان ماضي ”                آھي ، تنھن جو زمان 
  فعل جي אھا. “ڏور يا پري”ٰ بعيد معني آھي - زمان ماضي بعيد-13  

  تنھنجو                صورت جا ڏيکاري ته فعل وאرو كم گھڻو وقت אڳ ٿي چكو آھي ، 
  .يندو آھي ٿ“ زمان ماضي بعيد”                زمان 

  . وאڍي كرسي ٺاھي ھئي -2.  אسان پڑھيو ھو-1 -مثال                
   فعل جي אھا صورت جا ڏيکاري ته، فعل وאرو - زمان ماضي شرطيه-14               

  . جيكڎھن قلم ھجي ھا  لکان ھا  آ�ٗ-1 - مثال             .  كم گذريل وقت ۾ پورو ٿئي ھا جيكڎھن پيل شرط پورو ٿئي ھا              
  . אسلم نانگ ماري ھا جيكڎھن لٺ ھجيس ھا -2                          

   فعل جي אھا صورت جا ڏيکاري ته فعل - زمان مستقبل אستمرאري-15                
  “ زمان مستقبل אستمرאري”                وאرو كم אيندڙ وقت ۾ جاري رھندو،تنھن جوزمان

  .      ٿيندو آھي           
  . ڇوكرא رאند پيا کيڎندא -2.  אسان پيا پڑھندאسون-1 -مثال                
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  . کير وאرو کير آڻيندو پيو، توھان ڳڻتي نه كريو-3                
  گردאن  

    عدد جمع     عدد وאحد                           ِضمير جو قسم               
  

   مونث- مذكر  مونث              -  مذكر                                        
  لکنديوسين  אسان پيون-אسان پيا لکندאسون      آ�ٗ پئي لکنديس-آ�ٗ پيو لکندس      ضمير متكلم             
  ن لکنديون توھان پيو- تون پئي لکندين    توھان پيا لکندא-تون پيو لکندين ضمير حاضر                  
       אھي پيون لکنديون- ھو پئي لکندي       אھي پيا لکندא-ھو پيو لکندوضمير غائب                         

  پريوگ  
              

   يا مفعول سان جيكو الڳاپو ھوندو آھي ، تنھن الڳاپي کي فاعل فعل جو               
  فعل، جملي ۾ پنھنجي فاعل يا مفعول سانيعني . چوندא آھن “ پريوگ                ”

  .چئبو آھي “ پريوگ”                جنس ، عدد يا ضمير ۾ ڦرندو آھي ۽ אن الڳاپي کي 
  .                پريوگ جا ٹي قسم آھن 

  ٰلفظ جي معني آھي كرتار، يعني فاعل “ كرتري ”- پريوگ كرتري-1 
  يوگ آھي، جنھن ۾ فعل پنھنجي كرتار يعني ھي אھو پر. وאسطو رکندڙسان                
  .فعل جو عدد ۾ ڦرڻ ) אلف (- مثال             .۾ ڦرندو يا ملندو آھي ) عدد ، جنس ۽ ضمير ( فاعل سان مقرر حقيقتن                

                          אسين אچون ٿاآ�ٗ אچان ٿو                                                       عدد جمعوאحد            عدد   
                        تون אچين ٿو                                      توھان אچو ٿا
  .فعل جو جنس ۾ ڦرڻ ) ب (-    مثال                                ھو אچي ٿو                                          ھو אچن ٿا

                        مونث       مذكر       
                        آ�ٗ אچان ٿو                                           آ�ٗ אچان ٿي

                      تون אچين ٿو                                        تون אچين ٿي
                         ھو אچي ٿي                     ھو אچي ٿو                   
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  .ٿيندو آھي “ كرتري” ھيٺين قسمن جي فعل جو پريوگ -:نوٽ                
   فعل متعدي معروف، -3 فعل متعدي مجھول سڀ -2 فعل الزمي سڀ -1                

      . جو بنياد אسم مفعول مان نه ھجي                 جن
  .لفظ جو مطلب آھي مفعول سان الڳاپو“ رمڻي ك ” -  پريوگ كرمڻي-2   

  ) عدد ، جنس ۽ ضمير (                  فعل جو אھو پريوگ آھي جنھن ۾ فعل مقرر حقيقت 
  .فعل جو عدد ۾ ڦرڻ ) אلف (-مثال                .                 ۾ پنھنجي مفعول سان ڦري يا ملي 

    مونث                                  مذكر 
  مون אنب کاڌو                                        مون אنب کاڌא
  تو אنب کاڌو                                           تو אنب کاڌא
  .فعل جو جنس ۾ ڦرڻ ) ب (-   مثال            ھن אنب کاڌو                                          ھن אنب کاڌא

                         مونث       مذكر       
  مون در ڀڳو                                      مون دري ڀڳي
  تو در ڀڳو                                         تو دري ڀڳي
  ھن در ڀڳو                                        ھن دري ڀڳي

  .“نيارو يا אلڳ”ھي ٰلفظ جي معني آ“ ڀاوي  ” - پريوگ ڀاوي-3  
                   فعل جو אھو پريوگ آھي ، جنھن ۾ فعل، پنھنجي فاعل توڙي مفعول سان 

  پريوگ”موجب نه ڦرندو آھي، تنھن کي) عدد ، جنس ۽ ضمير(                 مقرر حقيقتن 
  .عدد موجب نه ڦرڻ  فعل جو فاعل ۽ مفعول جي -مثال               .چئبو آھي “                  ڀاوي

                    عدد جمععدد وאحد          
                  אسان ككڑن کي كٺو    مون ككڑ کي كٺو        

   توھان ككڑن کي كٺو                              تو ككڑ کي كٺو  
  . فعل جو فاعل ۽ مفعول جي جنس موجب ڦرڻ -مثال               و   ھنن ككڑن کي كٺ         ھن ككڑ کي كٺو                                

              مونث        مذكر          
  مون ككڑ کي كٺو                    مون ككڑ کي كٺو                       

   تو ككڑ کي كٺو                     تو ككڑ کي كٺو                         
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            ھن ككڑ کي كٺو                        ھن ككڑ کي كٺو            
  مان ٺھيل“ אسم مفعول ”  אھي متعدي معروف فعل، جن جو زمان -:نوٽ                 

  .لفظ آھي ته אنھن جو پريوگ ڀاوي ٿيندو“ کي ”                  آھي ۽ مفعول جي پٺيان 
  بيھك جون نشانيون  
   ) .،( دم جي نشاني آھي ٿوري  - ٿورو دم-1

  .                 جنھن ھنڌ تي ھي نشاني ڏنل ھجي ، אتي ٿورو ساھ کڻي وٺجي 
   جڎھن كنھن جملي ۾ ٻه يا وڌيك ساڳئي قسم جا لفظ كم آيل )אلف(               .                 ھيٺيان مثال ۽ قاعدא ڌيان ۾ رکو

  .، مظھر، אلطاف ۽ فدא ميلي تي ويا  قاسم-1 -ً  مثال             . ورو دم ڏجي                  ھجن ته אنھن جي وچ۾ ٿ
  . אخالق حسين ، אخالق وאرو، ھوشيار، محنتي ۽ چاالכ ڇوكر آھي -2                         
  . אسلم ھينئر ٹپي ، كڎي ، کلندي گھر ويو-3                         

  ن ۾ جي مدאري جمال אستعمال ٿيل ھوندא آھن ، تن جي پٺيان مرتب جمل)ب(                 
  . جڎھن آ�ٗ گھر پھتس ، تڎھن پنج ٿيا ھئا -1 -  ً مثال              .ڏيڻ گھرجي                  ٿورو دم 

  . جيكڎھن تون محنت كندين ، ته كامياب ٿيندين - 2                 
   )  ؛(  אڌ دم جي نشاني آھي - אڌ دم- 2 

  . جنھن ھنڌ ھي نشان ھجي ، אتي ٿوري کان وڌيك ساھ کڻجي                 
  .                ھيٺيان قاعدא ۽ مثال ڌيان ۾ رکو

  جمال ھجن ، پر  جڎھن مركب جملن ۾ كي ڌאر ڌאر خيالن وאرא )אلف (                 
  ن جي وچ۾ אڌ دم ڏبو                سندن پاڻ ۾ كو ظاھري خوאہ معنوي الڳاپو ھجي ، ت

   بادشاھ پنھنجي عقل سان ملك ھالئي ٿو ، سپاھي אن ال وڙھي ٿو،-1 - ً    مثال          .                آھي 
  ھي پاڻ ۾ وאسطو  جڎھن ٻن ڌאرڌאر خيالن وאرא אصطالح گڎ אچن يا א)ب   (             .     جج אنصاف كري ٿو، אئين آھي ، تڎھن ماڻھو دنيا ۾ ھلي ٿو           

  .ته אنھن جي وچ۾ אڌ دم ڏيڻ گھرجي                 رکندڙ ھجن 
  . ڌڻ ته ڌڻي ، نه ته وكڻ کڻي ؛ وאرته ڦڻي ، نه ته كوڙא کڻي -1 - ًمثال                
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   ):(  دم جي نشاني آھي - دم-3 
   אنھن جي אڳيان ھي                 جتي كنھن ماڻھو جا چيل אلفاظ ھوبھو لکڻا ھجن ، ته

  .دم אستعمال كجي                  
  .ھيٺ ڏنل مثال ۽ قاعدא ڌيان ۾ رکو                 
   جنھن شي جو بيان كجي ، تنھن شي ۽ אن جي كيل بيان جي )אلف (                  

  .                 جي وچ۾ دم ڏجي 
  .ھ جي ٺھيل آھي ، ۽ وھڻ جي كم אيندي آھي كاٺ يا لو: كرسي   -ًمثال                

   جڎھن شين جي فھرست يا يادאشت ڏجي ، تڎھن يادאشت وאرين شين )ب (                  
  . پينٹ ۽ سئيٹركوٽ ، مفلر،:  کي ھي شيون ضرورت ۾ آھن  مون-ًمثال               .                جي אڳيان دم ڏجي 

  ھوبھو مثال طور ڏيڻا ھجن ،چوڻي يا كنھن جا چيل لفظ  جڎھن كا )ت  (             
  .                 تڎھن אنھن چيل لفظن جي אڳيان دم ڏجي 

  . تتي ٿڌي كاھ ، كانھي ويل وھڻ جي : شاھ صاحب فرمايو آھي -ً مثال                
   ).(  پوري دم جي نشاني آھي - پورو دم- 4 

  جتي ھك . ل ھجي ، אتي چڱو وقت بيھجي ۽ ساھ کڻجي                  جتي ھي نشان ڏن
                   خيال وאرو جملو پورو ٿئي ، אتي پورو دم ڏجي يا جتي ھك کان وڌيك אھڑא
                   جمال ھجن ، جن جو پاڻ ۾ كوبه الڳاپو نه ھجي ، ته אنھن جي وچ۾ پورو دم

  .                 ڏيئي ڇڎجي 
  . אنور حيدرآباد کان وאپس آيو آھي - 1 -ً    مثال             

   )؟(  سوאل جي نشاني آھي - سوאل جي نشاني - 5   .پنجن ڏينھن کان پو وאپس אيندس .  سکر وڃان ٿو ھينئر آ-2                        
                  جنھن ھنڌ تي אھو نشان ڏنل ھجي ، ته אن کي سوאل پڇڻ وאري لھجي سان

  .             پڑھجي ، يا جتي سوאل پڇڻ مقصود ھجي ، אتي ھي نشان ڏجي    
   تنھن جو نالو ڇا آھي؟-1 - ًالمث                

  אفضل آيو آھي؟ڇا  -2                          
   كيڎאنھن پيو وڃين؟-3                          
   )!(  ندא جي نشاني آھي - ندא جي نشاني- 6  يو آھي؟ تو ھي حساب كيئن ك-4                          
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  ظاھر) جھڑي به ھجي(                جنھن جا تي ھي نشاني ھجي ، אتي دل جي كيفيت 
  .                 كرڻ گھرجي 

  !مار، ھي نانگ ته ڏسو) : אچرج يا عجب (-ًالمث                
  !کي אكيلو ڦٹو كري وئينوאھ ڙي يار، مون ) جوش   (             
  !אفسوس ، خادم ناپاس ٿي پيو) ڏک  (              

  ! אمتحان ۾ پاس ٿيانشل آ) َسڌ(                
   )” “(  وאכ جون نشانيون آھن - وאכ جون نشانيون- 7   !وאہ وאہ ، אڄ ڏאڍو سٺو ڏينھن ٿيو آھي) خوشي (               

  אن کي وאכ جي نشانين ۾ بند .  جنھن تي مضمون لکڻو ھجي)אلف    (             .ال ال ھي مثال ڏسو                 ھن جي אستعم
  .                      كجي 

  .“حيا”، “جنگ”، “ھوאئي جھاز”:                  جئن ته كنھن به ھك تي مضمون لکو
  كرڻا ھجن ، ته אنھن کي كنھن جو شعر، قول يا چيل لفظ بيان )ب (                  

  .                 وאכ جي نشانين ۾ بند كجي 
  تتي ٿڌي كاھ ، كانھي ويل وھڻ ” :  شاھ صاحب فرمايو آھي-1:                  جئن ته 

  .“                 جي 
   عضون ۾ ننڍو عضوو زبان آھي ، پر ”:  چوٿين كتاب ۾ لکيل آھي ته - 2                 

  .“             كيڎא نه אڀ ٿي ڦاڙي     
  صفت جا قسم                                

  .אھڑא لفظ جيكي אسم جو گڻ ، אوگڻ ۽ قسم وغيرہ ٻڌאئين - صفت وصفي- 1
  . چڱو، بڇڑو، بندرو، ماھيو، سامونڈي وغيرہ -   مثال          

   . אھڑא لفظ جيكي אسم جو عدد يا אندאز ٻڌאئين - صفت عددي- 2
  . پھريون نمبر، چوٿون آسمان ، ستون كتاب وغيرہ -  مثال           

  . אھڑא لفظ جيكي ضمير جي شكل ۾ אچي صفت جو كم ڏين - صفت ضميري- 3
  .  كا ڏאچي ، אھڑو محالت - مثال            
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  صفت جا درجا
   אھو لفظ جو كنھن אسم جي سارאھ جي ڀيٹ، كنھن ٻئي אسم سان - صفت خالص- 1

  . جھانگير عادل بادشاھ ھو-  مثال             .              نه كري    
   جي سارאھ جي ، ھك ٻئي سان ڀيٹ  אھو لفظ جنھن مان ھك אسم- صفت تفصيل- 2

  .                 ھجڻ بابت خبر پوي 
  . جھانگير شيرشاھ سوري کان وڌيك عادل بادشاھ ھو-مثال                 

  ھو لفظ جنھن مان ھك אسم جي سارאھ جي، گھڻن אسمن سان ڀيٹ א- صفت مبالغو- 3
  . جھانگير، ھندوستان جي سڀني بادشاھن کان وڌيك عادل بادشاھ ھو- مثال              .                 ھجڻ بابت خبر ملي 

  صفت جي تركيب                          
  دو آھي ته كھڑي אسم سان لڳي ٿي                 صفت جو אسم سان الڳاپو ڏيکارڻو پون

  .ٻڌאئي ٿي                  ۽ אن بابت ڇا 
  مثال  

  .  אسم سان “نيت” صفت ضميري، لڳي ٿي - جھڑي              . جھڑي نيت تھڑي مرאد -1                
  .  אسم سان “مرאد” ضميري صفت، لڳي ٿي -   تھڑي          

   پھاكو آھي ته ،شھورم سنڌي جو -2                
  . אسم سان “پھاكو” ، لڳي ٿي  صفت خالص-             مشھور  .“ڏאچي ھڻي ڏھ ته توڏو ھڻي تيرھن                ”

  . אسم سان “ڏאچي”صفت عدد شماري، لڳي ٿي  -    ڏھ          
  . אسم سان “توڏو” صفت عدد شماري، لڳي ٿي - تيرھن            

  
  بحرف جر جي تركي

  . كھڑي אسم يا ضمير سان لڳي ٿي                  ٻڌאئڻو آھي ته
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  . ھر ھك شاگرد کي كالس ۾ فضيلت سان ھلڻ گھرجي - مثال            
  . אسم سان “شاگرد” حرف جر، لڳي ٿي - کي            

  . אسم سان “كالس” حرف جر، لڳي ٿي - ۾             
  .  אسم سان “فضيلت”لڳي ٿي  حرف جر، -سان                  

  حرف جملي جي تركيب
                   ٻڌאئڻو آھي ته كھڑن لفظن ، جملي ٻن ڀاڱن يا ٻن جملن کي پاڻ ۾ مالئي

  كم آھن ، پر خلق جي خدمت به نيك عبادت روزא ۽ نمازون چڱا - مثال              .                 ٿو
  .کي “ نمازون”۽ “ روزא” حرف جملو، ڳنڍي ٿو ٻن لفظن - ۽              .                 آھي 

  . حرف جملو، ڳنڍي ٿو جملي جي ٻن ڀاڱن کي -     پڻ         
  “روزא ۽ نمازون پڻ چڱا كم آھن” حرف جملو، ڳنڍي ٿو ٻن جملن کي -   پر          

  . حرف جملو، ڳنڍي ٿو ٻن ڀاڱن کي  -    به           .                 ۽ ٻيو خلق جي خدمت به نيك عبادت آھي 
  حرف ندא جي تركيب

  .ڳالھ ۾ ته كجھ به كونه ھو!  مار-   مثال           .  ٻڌאئڻو آھي ته دل جي كھڑي كيفيت ظاھر كري ٿو              
  . ٰ حرف ندא ، معني ڏيکاري ٿوعجب جي -! مار           

  .ٰ حرف ندא ، معني ڏيکاري ٿو ڏک جي !  אفسوس            .يا جو تنھنجا سڀ ڍور مري و! אفسوس                
  ڇيد كرڻ

   .به چوندא آھن “ تفريق كرڻ”                ڇيد كرڻ کي 
  . فعل -3 مفعول - 2 فاعل -1.                 جملي ۾ مکيه ٹي ڀاڱا ھوندא آھن 

  . چوندא آھن “رخب” ۽ پوين ٻن ڀاڱن کي “مبتدא”                پھرئين ڀاڱي کي 
                  كن جملن ۾ ھر ھك ڀاڱي جو وڌא يا لڳ پڻ ھوندو آھي ، جنھن جو אحوאل

  .                ھيٺ ڏجي ٿو
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  لفظ يا صفاتي تكون، جيكي فاعل جو وڌא كن ٿيون يا صفاتي -  فاعل جو لڳ- 1
  . چئبو آھي “فاعل جو لڳ”                فاعل بابت كجھ ٻڌאئين ٿيون ، تن کي 

  . ڇوكر آيو-1 -مثال                
  . ڇوكر آيوڳائڻو -2                         
  . ڇوكر آيوچڱو ڳائڻو -3                         
  . ڇوكر آيوتمام چڱو ڳائڻو -4                         
  . ڇوكر آيوسڀني کان تمام چڱو ڳائڻو -5                         

  جو وڌא آھن يا אن بابت) ڇوكر(               چٹيون ٿيل صفتون يا صفاتي تكون، فاعل  
   صفاتي لفظ يا صفاتي تكون، جيكي مفعول جو وڌא كن ٿيون-  مفعول جو لڳ- 2  . آھن “فاعل جو لڳ”                كجھ ٻڌאئين ٿيون، تنھنكري 

  .  چئبو آھي “مفعول جو لڳ”، تن کي                 يا مفعول بابت كجھ ٻڌאئين ٿيون
  . مون ڏאڙھون کاڌو-1 -مثال                

  . ڏאڙھون کاڌوپكل مون -2                         
  . ڏאڙھون کاڌو پكلڏאڍو مون -3                         
  . ڏאڙھون کاڌوتمام ڏאڍو پكل مون -4                         

   جو وڌא كن ٿيون ، )ڏאڙھون(ٹيون ٿيل صفتون يا صفاتي تكون، مفعول                  چ
   ظرف يا ظرفي تكون، جي فعل جو وڌא كن ٿا ، سي فعل جو لڳ -  فعل جو لڳ- 3  . آھن “مفعول جو لڳ”                 يا אن بابت كجھ ٻڌאئين ٿيون ، تنھنكري 

  .                 آھن 
  . قاسم آيو-1 - مثال                

  . آيوאڄ قاسم -2                          
  . آيوאڄ سکر کان قاسم -3                          
  . آيوאڄ صبح جو سوير سکر کان قاسم -4                          

   جو وڌא كن ٿيون يا אن بابت“ آيو ”                 چٹيون ٿيل ظرف يا ظرفي تكون، فعل 
  .  آھن “فعل جو لڳ”            كجھ ٻڌאئين ٿيون ، تنھنكري אھي      

  .يعني سولو روאجي جملو. “אڇڑو يا אكيلو”ٰ مفرد معني - جملن جو ڇيد (simple)مفرد  
  . אڄ رאت ھن بھادر سپاھي ھك ٿلھو متارو چور پكڑيو-1 -مثال                 

  .אري ڇوكر אسانجي باغ مان אڄ پكل אنب پٹيا ھن كاري رنگ و-2                          
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         خبر                   مبتدא            
فاعل جو   فاعل

مفعول جو   مفعول  لڳ
فعل جو   فعل  لڳ

  لڳ
ھك ٿلھو   چور  ھن بھادر  سپاھي -1

  אڄ رאت  پكڑيو  متارو
ھن كاري    ڇوكر-2

كيترאئي   ڏאڙھون  رنگ وאري
אسانجي باغ   پٹيا  پكل

  مان אڄ
  فاعل چونڈي فاعل وאري خاني ۾. فعل وאري خاني ۾ رکجي  فعل چونڈي -سمجھاڻي  

  تنھن کان پو فاعل. مفعول چونڈي مفعول وאري خاني ۾ رکجي .                 رکجي 
                  سان وאسطو رکندڙ صفتون يا صفاتي تكون، مفعول سان وאسطو رکندڙ

   ، فعل سان لڳندڙ ظرف يا ظرفي تكون ڳولي ھرتكون                صفتون يا صفاتي 
ٰ، يعني ٻه يا وڌيك  “ڳنڍيل”ٰ مركب معني -جملن جو ڇيد(compound) مركب   .                 ھك جي لڳ وאري خاني ۾ لکجن 

  جمال، 
  .ٰ             جن مان ھر ھك پنھنجي جدא معني ڏيکاري ۽ ھك ٻئي تي مدאر رکندڙ نه ھجن 

  . אحمد אڄ بازאر مان كپڑא خريد كيا ۽ مون كتاب ورتا -1            
  .ھنكري آ�ٗ حيدرآباد كونه ويندس  אڄ مون وٽ پار جا مھمان آيا آھن، تن-2            

  
  خبر  مبتدא

مفعول   مفعول  فاعل جو لڳ  فاعل
  فعل جو لڳ  فعل  جو لڳ

אحمد 
  مون

-----------------
-------------  

كپڑو 
  كتاب

-----------
-----------

--  
خريد كيو 

  אڄ بازאر مان  ورتا

  مھمان 
ٗ�پار جا  آ  -----------------

-------------  
-----------
-----------

--  
آيا آھن 
  ويندس

  אڄ مونوٽ
  حيدرآباد كونه

  .“ترتيب وאر”ٰ مرتب معني -جملن جو ڇيد(complex) مرتب   
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   چار جمال مٿس مدאر رکندڙ گڎجي كتب              ھن جملي ۾ ھك خاص جملو ۽ ٻيا ٻه
  .              אيندא آھن 

   ھي پير مرد شخص ، جنھن كالھ مون کي پنج روپيه ڏنا ھئا ، سو אڄ وري-1              
  .              ھت آيو آھي 

   ھن چور، جنھن پر سال منھنجي گھر کي کاٽ ھنيو ھو، تنھن אڄ وري אحمد-2              
  .جي چوري كئي        جي گھر        

  خبر  مبتدא
مفعول جو   مفعول  فاعل جو لڳ  فاعل

  فعل جو لڳ  فعل  لڳ

  شخص
  جنھن

ھي پير مرد 
جنھن كالھ 

 5مونکي 
  روپيه ڏنا ھئا

---------  
  روپيه

-----------------  
  پنج ، مونکي

  آيو آھي
  ڏنا ھئا

  وري אڄ ھتي
  كالھ

  چور
  جنھن

ھن، جنھن پر 
سال منھنجي 

ي کاٽ گھر ک
  .ھنيو ھو

  ھن
   گھر-کاٽ

-----------------  
  منھنجي کي

  كئي آھي
  ھنيو ھو

  אڄ وري
  پر سال
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  سنڌي محاورא
  

                    
                     
  ٰمعني  محاورو  ٰمعني  محاورو

  
  كن ڀرڻ

  
  ڏيل ڏאرڻ

  
  ورتا كرڻ

  
  كمر كشي بيھڻ

  
  كنڌ نائڻ

  فروغ ڏيارڻ
  نجات حاصل ٿيڻ
  نالو نشان نه ھجڻ

  دل جا دروאزא کولڻ
  

  چكريون کائڻ
  غصي ۾ الل ٿيڻ
  ٻاڦ ٻاھر نه كڍڻ

  من ماري ميڻ كرڻ
  ساھ گھورڻ

  
  אکيون کلڻ

  كوسو وא لڳڻ
  پير ڌوئي پيئڻ
  كانگ אڏאئڻ

  ھاڙھي ھاכ پوڻ
  

  ساٿ ڏيڻ
  אڻ ڏٺا آر كرڻ

  برغالئڻ
  

  كنبڻ
  

  ھلت يا سلوכ كرڻ
  

ھمت سان تياري 
  كرڻ

  پيش پوڻ
  ترقي كرאئڻ

  ڇوٹكارو ملڻ
  بلكل ختم ٿي وڃڻ

  دل كشادي كرڻ
  

  مقابلو كرڻ
  سخت كاوڙجڻ

  ڻرאز نه کول
  نماڻو ۽ حليم ٿيڻ
صدقو ٿيڻ، אول 

  گھول وڃڻ
  خبر پوڻ

  تكليف پھچڻ
  گھڻي عزت كرڻ

  אنتظار كرڻ
ملكان ملك 
  مشھور ٿيڻ
  مدد كرڻ 

بي قاعدي אنگل 

پشيماني جا ڳوڙھا 
  وھائڻ

  وאيون بتال ٿيڻ
  

  ھلچل مچي وڃڻ
  

  تند تنوאرڻ
  

  دل ۾ تير وאنگر چڀڻ
  ھضم كرڻ
  عيد ملھائڻ

  دאن ڏيڻ
  دولت אڏאئڻ 

  
  جلوہ پسائڻ
  ھٿ پير لھڻ
  سينو ساھڻ
  ھٿ پير ھڻڻ

  ڻنظر אندאز كر
  

  ڏيل ڏھي ۾ وجھڻ
  گھيرٽ אچڻ

  حكم אکين تي رکڻ
  ِرאت وھائڻ 

  دنگ رھجي وڃڻ
  

  ڀاڻ خالي ٿيڻ
ڄاڙي ڄاڙي سان نه 

  شرمندو ٿيڻ
  

وאئڑو ٿيڻ، منجھي 
  پوڻ

  شور ٿيڻ
  

  ياد كرڻ
  

  گھرو אثر كرڻ
  ڦٻائي وڃڻ

  خوشي كرڻ
  خيرאت ڏيڻ

فضول يا אجايو خرچ 
  كرڻ

  ديدאر كرאئڻ
  ويامڻ

  مقابلو كرڻ
  كوشش كرڻ
  درگذر كرڻ

  
  نقصان ۾ وڃڻ

  ننڈ جا ڍكر אچڻ
  مڃڻ

  رאت جاڳندي گذאرڻ
  حيرت ۾ پئجي وڃڻ

  
  ٿيڻسڃ 

  خت ٿڌ ٿيڻس
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  ھاڙھو ھئڻ

  عقل خطا ٿيڻ
  

  وאڳون ورאئڻ
  ڏڌل کير ٿڻين پوڻ

  
  ھڻڻچپن تي چنو 

  پيرאندي نصيب ٿيڻ
  

فلكين ڦالڑيون 
  وجھڻ

  لقب الئڻ
  سام پوڻ

  چشمن تي چائڻ
  

  ھٿ ٹنگڻ
  تري تيل نه الئڻ
  حوصال خطا ٿيڻ

  

  كرڻ 
  אجايو كم كرڻ

منجھي پوڻ، ھوش 
  نه رھڻ

  موٹڻ جي كرڻ
אڻ ٿيڻي ڳالھ ٿي 

  پوڻ
  خاموش رھڻ

ويجھڑאئي حاصل 
  ٿيڻ

  אنتظار كرڻ
  

  عيب ڏيڻ
  چڻپناھ ۾ א

خوشي مان قبول 
  كرڻ
   گھرڻ-پنڻ 

   אلي وڃڻ-نه باسڻ 
منجھي پوڻ ، ھوش 

  نه رھڻ

  ملڻ
  سامھ کان ٻاھر نكرڻ
  אکين تي پردא چڑھڻ

  
  ثاب پوڻ

  زبان تي لغام ھئڻ
  

  سندرא ساھڻ
  مامري پوڻ

  
  لوپڑيون ڏيڻ

  
  آسون ڀڃڻ

  ساھ ۾ سانڍڻ
  وאجھ وجھڻ

  
  ٿڎو کڻائڻ
  و نه ٿيڻوאر ونگ

  ِكني كرڻ
  

  
  بي شناس ثيڻ

  پتو نه پوڻ
  

  سجايو ٿيڻ
  زبان کي روكڻ

  
  تياري كرڻ

  تكليف ۾ پوڻ
  

  دٻائڻ
  

  ناאميد كرڻ
  پيارو گھرڻ

  تاڙڻ
  

  پاڙون ختم كرڻ
  كوبه نقصان نه پھچڻ

  پرجھ وڃائڻ
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   جمع- وאحد 

  
  

د د  ع  وا   ع  وا
  سبب
  نتيجو
  آفت
  وزير
  אسير
  سبق
  لقب
  אدب
  جنس
  عمل
  فقير
  אديب
  وאرث
  عالم
  شعر

  نصيحت
  جوھر
  موقع

  صندوق
  تقدير
  فيض
  عالم
  منظر
  دفتر
  قوت
  حق

  אسباب
  نتائج
  آفات
  وزرאء
  אسرאء
  אسباق
  אلقاب
  آدאب
  אجناس
  אعمال
  فقرאء
  אدباء
  ورثاء
علما  
  אشعار
  نصائح
  جوאھر
  موאقع
  صناديق
  تقادير
  فيوض
  علماء
  مناظر
  دفاتر
  ٰقوي
  حقوق

  ُلقُخ
  نقش
  אستاد
  אمير
  فعل
  ُملك
  روح
  سر
  موج
  غريب
  شريف
  حكيم
  طالب
  جاھل
  شاعر
  خصلت
  مقصد
  بندوق
  قنديل
  عيب
  ساحل
  قبيله
  سلطان
  مسئلو
  رسم
  عھد

  אخالق
   نقائش-نقوش

  אساتذه
  אمرאء
  אفعال
  ممالك
  אروאح
  אسرאر
  אموאج
  غرباء
  شرفاء
  حكماء
  طلباء
  جھالء
شعرא  
  خصائل
  مقاصد
  بناديق
  قناديل
  عيوب
  سوאحل
  قبائل

  سالطين
  مسائل
  رسوم
  عھود
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  نفس
  دوقاع

  فكر
  مطلب
  غرق
  جزيرہ
  فن

  محفل
  نوع
  موت
َخلق ۡ َ  

  نفوس
  دقوאع

  אفكار
  مطالب
  אغرאق
  جزאئر
  فنون
  محافل
  אنوאع
  אموאت
  خالئق

  فائدو
  مصيبت

  אثر
  دين

  مسئلو
  حجرہ
  فضيلت
  حوض
  رفيق
  راقط

  فائدو

  فوאئد
  مصائب
  אثرאت
  אديان

  ائلمس
  حجرאت
  فضائل
  حياض
  رفقاء
  אقطار
  فوאئد
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  لفظ ۽ אنھن جا ضد
  د  ظ  د  ظ
  אوٽ
  אندر
  خادم
  روشني
  ٰאعلي
  رحمت
  رאت
  مرشد
  بري
  تقدير
  אتفاق
  سست
  صغير
  אبتدא
  مفرد
  حالل
  وصال
  عزت
  אرض
  خير
  آسان
  موت

  موٽ
  ٻاھر

  مخدوم
  אوندھ
  ٰאدني
  زحمت
  ڏينھن
  مريد
  بحري
  تدبير
  نفاق
  تچس

  كبير
  אنتھا

  مركب
  حرאم
  فرאق
  ذلت
  سماء
  شر

  دشوאر
  حياتي

  אول
  حق
  فاعل
  ظاھر
  אمير
  ترقي
  علم
  بھار
  طالب
  سفيد
  شاھ

  אنصاف
  אصغر
  سكار
  باقي
  كمال
  قريب
  عرش
  رنج
  وحدت
دאنا  
  אرزאن

  آخر
  باطل
  مفعول
  باطن
  غريب
  تنزلي
  جھل
  خزאن
  مطلوب
  سياہ
  گدא
  ظلم
  אكبر
  ڏكار
  فاني
  زوאل
  بعيد
  فرش
  رאحت
  كثرت
  نادאن
  گردאن

    
  
  
  

  )لفظن جي ٹوڙ يا ڇيد وאرو علم ( אشتقاق
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  . كنھن لفظ جو אصل ۽ אوسر-1                              
   لفظن جي بڻ بنياد جو سائنسي אڀياس-2                              

ئق  ظ   ٰ  ا
  بيكار
  گلستان
  جستجو
  باالدست

  دل شكني
  بانيكار
  ناتوאن

  نه نشيگوش
  زبردست
  رھزن
  ھوشيار
  אپائڻھار
  كاريگر
  قربان گاھ
  شرمندگي
  نادאن
  رومال

  ھردلعزيز
  آبروء

  خوشامد
  خوبصورت

  دلگير
  شاباش

  مٺ گھرو
  پروردگار
  دنيا دאر
  ھمدرد
  پرستان
  پيرسن

  )كار + بي ( 
  )آستان + گل ( 
  )جو + جست ( 
  )دست + باال ( 
  )شكني + دل ( 
  )كار + باني ( 
  )توאنتن + نا ( 

  )نشتن +  گوشه (
  )دست + زبر ( 

  )زدن + رھ ( 
  )يار + ھوش ( 
  )ھار + אپائڻ ( 
  )گر + كاري ( 
  )گاھ + قربان ( 
  )آمدن + شرم ( 
  )دאنستن + نا ( 

  )ماليدن  + رو( 
  )عزيز + دل + ھر( 

  )رو + آب ( 
  )آمدن + خوش ( 
  )صورت + خوب ( 

  )گير + دل ( 
  )باش + شاد ( 
  )گھرڻ + مٺ ( 
  )گار + پروردن ( 
  )دאشتن + دنيا ( 

  )دردن + ھم ( 
  )آستان + پري ( 

  )سن + پير ( 

  نكمو
گلن جي جا  

  ڳوال، كوشش، سعيو
  ھوننمٿا

  دل ڀڄڻ
  كم جو אڳوאڻ

  الچار
  אكيلو، خلوت پسند
  مٿاھون ، زور وאرو

  ڦورو، لٹيرو
  سياڻو

  پيدא كندڙ
  كم كندڙ

  ڻ جي جاصدقي كر
  شرم אچڻ
  بي سمجھ

  كپڑورڻ وאرو منھن صاف ك
  مقبول
  عزت

  آجيان كرڻ
  سھڻو
  پريشان
  دאد ڏيڻ
  بدخوאہ
  پاليندڙ

  شاھوكار
  خيرخوאہ

پرين جي رھڻ جي جا  
  وڏي عمر وאرو
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ل            14 حروف شمسي ۽ 14 حرف ٿيندا آهن، جن مان 28              عربي ٻوليَء ۾ 

  .              حروف قمري آهن، جي هيٺ ڏجن ٿا 
  • ي - ه - و - م -  ک- ق - ف - غ - ع - خ - ح - ج - ب -ا  : وف قمريحر        

  •ن  - ل - ظ - ط - ض - ص - ش - س - ز - ر - ذ - د - ث -ت  : حروف شمسي          
ُ ڏبو آھي، אھو אאلقمري אکر جي אڳيان جيكو  -: نوٽ       ،جيئن. چاريو به ويندو آھيُ

َشمس אلعلما ُ ۡ ُ ۡ َ.   
ُ ڏبو آھي، אھو אچاريو نه ويندو آھيאل  شمسي אکر جي אڳيان جيكو             جيئن، . ُ
ُشمس ۡ ُאلدين َ ۡ ِ ّ.  
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